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TEGNATIA EYS POLİTİKASI
Tegnatia’nın amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, uygulanabilir
şartları yerine getirmeyi içeren, Entegre Yönetim Sisteminin etkin ve sürekli olarak gelişimini
öngören, kalite, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerinin çerçevesini belirleyen bir Entegre
Yönetim Sistemi politikası Üst Yönetim tarafından oluşturulmuş, politikanın tüm ilgili
tarafların erişimine açık hale getirilerek anlaşılması ve uygulanması sağlanmıştır.
Tegnatia olarak faaliyet gösterdiğimiz ulusal ve uluslararası pazarlarda bağlam, ilke ve
değerlerimizle oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemleri ile ilgili (uygulanabilir) yasal,
yerel ve müşteri şartlarına uymayı, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı, müşteri
memnuniyetini arttırmayı, amaçlıyoruz.
Bu amaçla;
 Politikamızın, hedeflerimizin oluşturulması için bir çerçeve sağlamasını; kuruluşumuz
içinde duyurulmasını, anlaşılmasını, uygulanmasını ve ilgili tarafların erişimine açık
olmasını ve sürekliliğinin sağlanmasını,
 Tegnatia’nın stratejik istikametini desteklemeyi,
 Birinci kalite hizmet, işçilik ve malzeme kalitesiyle işletme sürdürebilirliği yüksek,
lisanslı ve lisansız yenilenebilir enerji projelerinin kurulumunda öncü ve pay sahibi
olmayı ve işletiminde güvenilir iş ortağı olmayı,
 Faaliyetlerimizde tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve iş sağlığı ve güvenliği risklerini
azaltmayı, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 Sağlık, güvenlik konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile
oluşturulacak işbirliklerini artırmayı,
 Tegnatia’nın bağlamı ile ilgili olarak doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve
çevreye saygılı olmayı,
 Kalite - İş Sağlığı ve Güvenliği performansını artırmak için yönetim sistemlerimizi sürekli
iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde
rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi,
 Çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın Kalite - İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sisteme
katılım ve kendilerine danışılması için etkin iletişim düzenini sağlamayı,
 Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 Risk ve fırsatları anlamayı ve kontrol hiyerarşisine göre paydaşlarla sıkı bağlar kurmayı,
beklentilerini ve yerel ekonomiye etkilerini göz önünde bulundurmayı,
 Yerel toplum ve diğer paydaşlarımızda var olan sorumluluk bilincini geliştirmeyi, sosyal,
ekonomik ihtiyaçlarını ve İnsani haklarını karşılamaya katkıda bulunmayı, etik iş
kurallarına uymayı,
 Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı, bunlardaki farkındalığı arttırarak
Kalite - İş Sağlığı ve Güvenliği standartları gereklerini tüm paydaşlarımızın katılımı ile
uygulamayı,
 Tedarikçi seçiminde ve tüm uygulamalarda bu ilkeler bazında hareket etmeyi,
taahhüt ederiz.

